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ǿǿ O plan de obras do 2016
finaliza con 346.000 euros
máis de inversión.
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ǿǿ O goberno local xestiona
ante a Xunta de Galicia o
proxecto de mellora para a
estrada AC-566.
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O Nadal celébrase na vila con
luz, panxoliñas, teatro e cine

O

Nadal está moi próximo, e
así o anuncia a instalación de
arcadas luminosas nas principais
rúas do casco urbano da vila de
Cedeira. Son arredor de trinta
os adornos que axudan a crear o
ambiente festivo que nestas datas
esperan maiores e pequenos.
Pero a alegría tamén chegará aos
corazóns dos cedeireses da man
dun programa de actividades que
inclúe festivais de panxoliñas,
teatro, cine, e mesmo un dos
dous únicos concertos en Galicia

que a cantante Gaudi Galego
dará en formato completo. O
espectáculo “Paiasolandia” será o
día 27 e o grupo Os Quinquilláns
actuarán o 30 poñendo en escena
a obra “Cousas de Castelao”. As
panxoliñas chegarán ao auditorio
os días 17 e 18 e a Escola Municipal
de Música actuará o mércores
21. A Cabalgata de Reis, como
todos os anos, sairá do Palacete
Municipal. A festa para despedir o
ano será na praza da Constitución.

ǿǿ O faro da Candieira é un dos
poucos que está habitado,
xunto aos de Estaca de Bares
e Prioriño.
Páx. 4
ǿǿ O executivo local pecha
o ano cun superávit de
709.030,18 euros e a regra
de gasto na liquidación de
2016 cunha marxe de 217.019
euros
Páx. 5
ǿǿ Alumnos do Nicolás del Río
recuperan para a memoria
colectiva a ubicación e
nomes das portas da vila
medieval
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O goberno inviste 343.000
euros na recta final do ano
O

Concello de Cedeira intensifica as
realizacións na recta final do ano.
Antes de que acabe, o goberno terá
investidos outros 343.000 euros máis
dos que xa ten gastados en obras de
mellora de rúas e camiños, servizos e
instalacións municipais.
Dentro do apartado de actuacións en
calzadas urbanas -paquete adxudicado por 89.446,47 euros- cabe destacar as pavimentacións nas rúas López
Cortón, Ensino, Gaias da Area e As
Pontes de García Rodríguez, nas que
tamén serán acondicionadas as beirarrúas e levantados algúns pasos de
peóns para favorecer a circulación de
persoas con mobilidade reducida.
No caso da zona rural, as intervencións
nas rúas pasan a ser tarefas de conservación e reparacións en camiños
públicos. Neste caso, entre ambos os
dous conceptos a inversión superará os
25.500 euros e as obras de mantemento consistirán na limpeza de cunetas
e dotación de rego asfáltico e dunha
capa de macadam, isto último só nalgúns deles. Así se fará nos camiños de
Fontefría, Sisalde e A Posada. Ademais
dos xa citados, as melloras tamén chegaron aos camiños do Campo do Hospital e Barral. En canto ás reparacións,

hormigón para o alumeado así como
20 novas luminarias tipo led para levar
a eficiencia enerxética aos camiños do
rural. Tamén está en fase de contratación a obra de alumeado do paseo
fluvial e do parque infantil da praza
Roxa. O importe da licitación supera
os 66.000 euros.

o proxecto consistirá no arranxo de
baches con mistura bituminosa en frío
en Crónicas, Fernando Lago, igrexa de
Cervo, Pontigas, A Candelas, Esteiro e
Rabadán, entre outras.
Os servizos que se verán fovorecidos
por esta inversión na recta final do ano
son o alumeado e saneamento, este
último cun novo tramo de separativa
á altura da rúa As Pontes. A inversión
nestes dous casos supera os 60.432,83
euros. A maior parte do orzamento,
case 20.000 euros, financiará a renovación de 33 puntos de luz no polígono da Trave, a adquisición de postes de

No apartado das melloras en instalacións municipais cabe sinalar as acometidas no polideportivo -colocación
dun vidro de seguridade na grada,
alicatados nos pasillos e a compra de
novo equipamento-. O importe destes
traballos foi de 27.211,56 euros. Cerca
de 2.000 euros foron os empregados
para aillar os fosos dos ascensores no
centro social cultural e tamén os destinados á instalación eléctrica e datos
para 22 ordenadores nas aulas do colexio Nicolás del Río.
A instalación dun equipo reemisor de
TDT, a ampliación de aceras na avenida Castelao e as melloras feitas no parque infantil da Madalena se levaron
outros 72.700 euros do orzamento.
Con anterioridade o Concello tamén
acometeu a ampliación do cemiterio e
construíu duas pistas de pádel cubertas.

O goberno local xestiona ante a Xunta o
proxecto de mellora integral da AC-566
O

goberno local ten como
principal
propósito
para o presente mandato
o inicio alomenos dos
trámites do proxecto de
mellora da estrada AC-566.
Así llo explicaron o alcalde,
Pablo Moreda, e a edil de
Urbanismo, María Xosé
Rodríguez, á conselleira de

Infraestruturas e Vivenda,
Ethel Vázquez. As razóns
que o Concello dá para esixir
do executivo autonómico a
financiación e a execución
da obra son garantir a
seguridade das persoas e
tamén o futuro económico e
social da vila coa xeración de
emprego e de veciñanza. A

Xunta dispón dun proxecto
valorado en 14 millóns de
euros para a realización da
obra no seu conxunto, de aí
que se veña falando da opción
de executala en sucesivas
fases. A inicial sempre sería
a zona coñecida como a de
Landeira, un traxecto de
curvas de difícil trazado. A

intervención neste tramo
ten un orzamento superior
aos 4 millóns.
O goberno non rexeita esta
posibilidade por entender
que por riba de cualquera
outro interese están a seguridade das persoas e o futuro
da vila.

NADAL - 3

Guadi Galego, paixoliñas, cine e
teatro para celebrar o Nadal
C

hega o Nadal e con el multiplícanse
as actividades nas vilas e concellos.
E Cedeira non podía quedar á marxe
deste fenómeno, polo que ata a
segunda semana de xaneiro serán
moitas as posibilidades que terán os
veciños para disfrutar das tradicionais
panxoliñas, da sétima arte e mesmo
dun dos dous únicos concertos en
Galicia que a cantante Guadi Galego
dará en formato completo. Con esta
cita comezou unha programación
que chegará ata o día 5 de xaneiro.
“O mundo está parado” é o nome
do terceiro disco solitario da antiga
cantante do grupo Berrogüeto.
Os días 17 e 18 as panxoliñas chegaron
ao auditorio municipal -a partir das sete
da tarde- da man das corais Estrelas do
Mar e Eixil, respectivamente, mentres
que o mércores 21 tocaralle a quenda
aos mémbros da Escola Municipal
de Música. A ANPA Picapeixe volta
a poñerse á fronte da programación
cinematográfica e convoca para os días
22 e 29 dúas sesións que serán ás cinco
da tarde.

O espectáculo “Paiasolandia” fixouse
para o martes 27 e ao día seguinte
a cita será co teatro. O grupo Os
Quinquilláns representará ás oito
da tarde a obra “Cousas de Castelao”
e a banda Vila de Cedeira ofrecerá
un concerto na tardiña do día 30. A
primeira parte da programación de

Nadal pechará o mesmo día 31 coa festa
que, a partir da unha da madrugada,
terá lugar na praza da Constitución.
A entrada do ano novo recibirase con
fogos artificios e música de orquestra e
de Dj. O prezo da entrada é de 7 euros,
que inclúe duas participacións para un
sorteo de 300 euros. Haberá carpa.

Trinta arcadas
O Reis estarán o día
anuncian as festas 5 cos nenos da vila
U

n ano máis, e xa son
moitos, o Concello de
Cedeira volve confiar na empresa Iluminaciones Santiaguesas (Padrón), para os
adornos luminosos do Nadal.
Tampouco hai grandes novidades con respecto a pasadas edicións no material
elixido, xa que serán unhas
trinta as arcadas que axudarán a crear ambiente festivo
nas principais rúas do casco
urbano da vila cedeiresa. A

colocación das luces comezou o pasado día 12 deste
mes. Trátase de microbombillas do tipo led que, unha
vez prendidas, van reproducir motivos tradicionais
das festas máis familiares do
ano.
Este tipo de luz reduce moito
o consumo eléctrico -o que
xera aforro económico para
o Concello- e tamén unha
menor
contaminación,
segundo din os expertos na
materia.

O

s
nenos
son
os
máis
importantes
protagonistas das festas
do Nadal e para eles
principalmente vai dirixida
a cita que ten lugar na
tardiña do día 5 de xaneiro.
A chegada dos Reis Magos
celébrase coa tradicional
cabalgata, na que pequenos
e tamén moitos adultos
poñen todas súas esperanzas
en recibir ao día seguinte
uns agasallos que chegan
do Oriente. A saída está
prevista ás cinco da tarde.

Como xa é tradicional, a
cita coa ilusión recorrerá a
avenida Castelao e a parte
vella para despois finalizar
no palacete onde os nenos
terán a posibilidade de ser
recibidos polos Magos. No
patio do colexio haberá
inchables para xogar e unha
chocolatada para merendar.
O Concello asume a
organización do desfile, para
o que conta coa colaboración
das asociacións Aturuxeiras,
Amas de Casa, Buxainas e
ANPA Picapeixe.

4 - PATRIMONIO

O faro da Candieira, un valor
turístico nunha paisaxe máxica
A

riqueza dos municipios mídese
por moi distintos factores, desde
a singularidade das súas paisaxes
ata o carácter das persoas que os
habitan. E se xa de por si son moitos
os méritos no caso de Cedeira, aínda
por riba atesoura un dos que poucos
lugares poden presumir, se ben é certo
que o ten pola súa condición de vila
mariñeira. Estamos a falar do faro
da Candieira, unha construción que
coroa un espectacular acantilado de
80 metros sobre o mar e un dos tres
que están habitados dos dez que son
propiedade da Autoridade Portuaria
de Ferrol- San Cibrao.
Eugenio
traballa e vive no faro de Estaca de
Bares, mentras que Mercedes fai o
propio no de Prioriño. Este último
está no porto exterior de Ferrol.
Miguel García Cernuda é a persoa
responsable do funcionamento do
faro da Candieira, un traballo que leva
desempeñando dende hai trinta anos.
Ao faro accédese despois de recorrer
seis kilómetros a través da estrada CP-

2204. Trátase dunha construción en
forma de U, que está en pé dende o ano
1940, se ben a súa entrada en servizo
non aconteceu ata o 1954. O alcance
da luz é de 21 millas náuticas (case 39
kilómetros) e a lámpada eléctrica de
descarga que agora ten é de 70 voltios.
A todos estes datos técnicos relevantes

cabe engadir o máis importante, que
é o que tamén enriquece aos pobos e
ás persoas, a contemplación dunhas
paisaxes únicas e o traballo de homes
como Miguel, sempre ao servizo dos
demais. Estes valores son os que fan
do faro da Candieira un lugar único e
máxico.

Reparacións no auditorio
e nunha pista municipal
A

falta de mantemento á que
estivo sometido o auditorio
municipal tivo como consecuencia a
aparición de manchas de humidade
nas fachadas principal e lateral do
edificio. O problema foi ocasionado
pola falta de limpeza do caleiro e as
malas condicións que presentaban
as baixantes.
Ambas as dúas irregularidades son
as que acaba de amañar a empresa
Revestimientos Valdoviño SL que,
contratada polo Concello, se fixo cargo tanto da limpeza como da reparación das baixantes.

O importe da obra foi de 2.825 euros.
O goberno local non descarta unha
segunda intervención para limpar os
efectos que as filtracións deixaron nas
fachadas.
Case coincidindo no tempo, o Concello
tamén contratou por 5.396 euros a obra
de reposición dun talude que estaba
poñendo en perigo a seguridade das
persoas e a estabilidade dunha pista
municipal situada na zona da Ribeira.
As condicións meteorolóxicas foron a
orixe do problema para o que se fixo
necesaria a construción dun muro de
6,5 metros de longo coa fin de conter

un tramo da estructura viaria. A
realización da obra correu a cargo da
empresa Construcciones Rúa Floreal.
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Entra en vigor
a ordenanza
do cemiterio

N

o último pleno saíron adiante
tanto a modificación da
ordenanza reguladora do lixo como
a relativa á taxa do cemiterio. En
ambos os dous casos o goberno di
que se trata de aplicar unha política
fiscal xusta e axustada aos intereses
dos veciños pero sen esquecer a
obriga de garantir o funcionamento
da administración local.
Na ordenanza de recollida, o
Concello aplicará unha taxa anual
de 65 euros para as vivendas da
área urbana e de 47 para o resto
das zonas. Os bares, restaurantes,
salas de festas e comercios pagarán
en función dos metros cadrados e
calificación urbanística, aplicando
uns prezos mínimos que van dos
70 aos 180 euros anuais e uns
máximos que se moven entre os
150 e os 680. Para as residencias,
pensións e hoteis a referencia
será o número de prazas. Así,
ata un mínimo de cinco pagarán
116 euros; a partir de seis serán 11
euros máis por praza adicional.
As vivendas tributarán aínda que
non estean ocupadas e o Concello
prevé bonificacións para usuarios
do Risga, familias numerosas
ou persoas cuns ingresos que
non superen a renta de efectos
múltiples (Iprem) anual.
Coa entrada en vigor da ordenanza
reguladora
do
cemiterio,
a
administración
regulará
o
funcionamento
dos
espazos
para enterramento, o registro
e tramitación de nichos e as
comunicacións de inhumacións e
exhumacións. Polo arrendamento
de nichos por 75 anos haberá que
pagar 430 euros, mentres que polo
rexistro de permisos serán 10. O
Concello tamén prevé situacións
excepcionais, entre as que se atopan
persoas no umbral de pobreza e a
apertura de foxas comúns.

Novembro xa é o mes
do teatro afeccionado
N

on existen dúbidas ao respecto, 0
Certame de Teatro Afeccionado
de Cedeira chegou este ano para se
acomodar á programación cultural do
Concello de agora en adiante.
Cunha media de 60 asistentes por
espectáculo, ao final foron arredor
de 200 personas as que se acercaron
ao mundo da escena a través das
representacións que, durante fins de
semana consecutivas, levaron desde
a comedia ata o teatro máis clásico ao
auditorio municipal da vila.
As tres obras seleccionadas entre as
doce presentadas ao certame foron
“A noite vai coma un río”, de Álvaro
Cunqueiro -representada por Parteluz
Teatro con 12 actores en escena-, a
comedia da Asociación Pico do Castro
“O Consultorio” e a peza “Misterios”
que, escrita e dirixida por Paula
Carballeira, introduxo o teatro máis
familiar da man do grupo Aturuxo de
Melpómene.
A variedade de estilos reflectiuse
tamén no público asistente, cunha
media de idade moito máis elevada
nos dous primeiros espectáculos e,
loxicamente, cunha maior afluenza
de pequenos na obra dirixida ás
familias.

O responsables municipais volven
sinalar o próximo mes de novembre
para ter unha nova cita co teatro en
Cedeira, xa que se busca consolidar
unha data e un programa cuxos
obxectivos son fomentar a cultura,
contribuír a que a creación dramática
poida chegar a un amplo sector de
poboación e converter o certame
nun viveiro que faga emerxer novos
talentos artísticos.
Son tres boas razóns para que o
Concello anime a que siga o especáculo!

Bo peche económico do ano

O

equipo
de
goberno
está
especialmente satisfeito polos
bos resultados económicos cos que
finaliza o ano. Estes son os que arroxa
o informe da execución do primeiro
semestre e o avance da liquidación
do exercicio 2016, tanto no referente
aos gastos como aos ingresos. En
ambos os dous documentos ponse
de manifesto que a administración
cedeiresa cumprirá tanto co criterio

de estabilidade orzamentaria, cun
superávit de 709.030,18 euros, como a
regra de gasto na liquidación de 2016
cunha marxe de 217.019,15 euros. Son
os primeiros resultados que chegan
despois do plan económico 2016-2017
e veñen a avalar a xestión económica.
O executivo local confía en que estes
bos datos cheguen a se consolidar
de maneira definitiva para seguir a
mellorar a calidade de vida dos veciños.

6 - SOCIEDADE

Unha mirada que educa
O

s estudantes de segundo da ESO
do colexio Nicolás del Río nunca
considerarán a historia aburrida.
Eles participan este curso, como xa
o fixeran no anterior, na elaboración
dun curriculum cedeirés que sirva
para poñer a mirada no máis próximo
e lles permita despois saber interpretar
o universal.
María Dulcenombre Carro Etchepare
é a profesora que está á fronte dun
proxecto que leva por nome “Eu e o
meu pobo” e cuxa metodoloxía resume
nestas dúas cuestións principais:
investigación e participación.
A historia de Cedeira aproximou
aos rapaces a conceptos como “vila“
e “murallas” e se no curso pasado
aprenderon xa moito da man
do cronista oficial do Concello,
Rafael Usero -que lles deu charlas,
aportou documentación e mesmo
acompañounos nun percorrido todos
xuntos-, no actual estas orixinais
leccións de historia os están a levando
a coñecer a existencia e localización
das catro portas que noutros tempos
daban acceso á vila.
O traballo introduce ademais aos nenos
no manexo das novas ferramentas
de comunicación coa elaboración de
vídeo e entradas puntuais no blog
Vagalumes.net.

A administración local tampouco
quixo quedar fóra dun proxecto que
contribuirá a divulgar a historia da
localidade, polo que se comprometeu
a financiar a aplicación dun código
QR (código de rápida resposta) para
que veciños e visitantes poidan ter
acceso aos contidos da investigación.
O lector incluirase nun tríptico sobre
o que xa están a traballar os escolares
e o Concello.
Ademais, a administración local
comprométese a colocar carteis nos
lugares nos que antes estiveron as
portas polas que se accedía á Cedeira

medieval, ata agora tamén a máis
descoñecida. Eses lugares están á
altura do número 5 da rúa Real, nas
inmediacións da praza do mercado, na
zona do Cristo e na intersección das
rúas Escaleira e Tetúan.
A porta da vila, de Cartas, de Rebordelo
e da Ribeira -tamén chamada do
Areal- son os nomes que tiñan e
os que acaban de recuperar para a
memoria colectiva do pobo cedeirés
uns rapaces que están a descubrir a
historia ao tempo que engrandecen a
da locaidade na que xogan, aprenden,
viven e medran.

A AVV Piñeiro edita a súa primeira revista
A pena do Sartego é o nome da
publicación que a AVV de Piñeiro
puxo na rúa para informar a
socios e veciñanza en xeral da
súa actividade. A iniciativa levou
á directiva, que actualmente está
presidida por Manuel Landrove,
a editar un total de 250 unidades
dunha revista que ten 60 páxinas.
Nelas están recollidos artigos
sobre o retablo da igrexa parroquial, o topónimo
Candieira e a hipertensión arterial, escritos por

Rafael Usero, Álvaro Porto e Luz
Rey, respectivamente. José García,
pola súa banda, decantouse pola
ornitoloxía deportiva, mentres
que Carlos Breixo firma un artigo
sobre a evolución demográfica
de Piñeiro, e Antón Rey outro no
que se fala da Asociación de Hijos
del Ayuntamiento de Cedeira en
La Habana. Outros colaboradores
como Isabel Cribeiro ou César Pita fanse cargo da
sección literaria.
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Os gandeiros piden á Xunta máis
información sobre a tuberculose
I

nformación. Esa é a principal demanda dos gandeiros afectados
desde o pasado verán por un brote
de tuberculose bovina na zona da
Capelada. A detección da enfermidade
levou á Consellería de Medio Rural
a aplicar unha serie de accións
preventivas que os donos do gando
ven ben, pero tamén os incomodan na
medida en que limitan os seus recursos
e incrementan os trámites á hora de
vender as reses. Así o explica Carlos
Muíño, un dos afectados por unha
situación que está sendo demasiado
costosa, tamén no aspecto económico.
Á inmobilización do gando súmaselle
a prohibición de venta de reses para a
recría, a obriga de levalo a cebadeiros
oficiais e a tramitación dun permiso
especial en Ortigueira no caso de
optar polo sacrificio. Toda unha serie
de complicacións das que tamén se
aproveitan os compradores á hora de
fixar o prezo, mentres que os gandeiros
ven reducida a rendibilidade das súas
explotacións polas moitas obrigas que
conlevan as normas impostas dende a
Consellería. As reses son sometidas
periodicamente a probas encamiñadas
a confirmar a presenza ou ausencia
da enfermidade, un compromiso
máis a engadir dende que en xuño foi
detectada a tuberculose nunha vaca
no Ouzal.

O uso do punto
limpo é gratuíto e
obrigatorio
O punto limpo de Cedeira, que
funciona desde 1999, está no polígono
da Xunqueira e abre ao público os
mércores de 15.30 a 19.30 horas e os
sábados de 10.00 a 14.00 horas. O uso
da instalación é gratuíto e obrigatorio
tanto para a recollida de voluminosos
(mobles vellos e electrodomésticos)
como de produtos perigosos (aceites
de coche, vernices ou fluorescentes).
O número de contacto é o 605 028 892.

A primeira medida foi demilitar o perímetro de intervención para evitar a
propagación da enfermidade, unha
medida necesaria pero esaxerada
no que se refire á extensión da zona,
segundo os afectados. Algunhas
explotacións, situadas a máis de dez
kilómetros de distancia do punto cero
(Ouzal) teñen as reses inmobilizadas
aínda que as analíticas sigan a ser boas.

boa disposición á hora de colaborar
para deixar atrás canto antes unha
situación que os prexudica e preocupa na mesma proporción.

Os seus propietarios, como o resto,
demandan da Xunta máis información
ao mesmo tempo que reiteran a súa

Nas últimas datas foron sacrificadas
trinta reses e un total de 25 explotacións aínda seguen baixo vixilancia.

O Concello de Cedeira tratou de mediar coa fin de evitarlles perxuicios
innecesarios pero sen obviar a seguridade que deben ofrecer todos os produtos dirixidos ao consumo humano.

A pértiga telescópica, unha
solución para a velutina

O

Concello de Cedeira viuse libre
da velutina desde a entrada en
servizo da pértiga telescópica que
facilita o envenenamento e destrución
dos niños dunhas vespas tamén
chamadas asasinas ou asiáticas. Con
anterioridade, a administración local
viña contando coa colaboración do
GES de Ortigueira e dos voluntarios

de Protección Civil para facer frente a
unha ameaza que no mes de agosto deu
lugar a retirada de 73 niños. A pesar da
efectividade do sistema, o Concello
segue a aconsellar aos veciños que se
manteñan atentos á aparición de niños
nas proximidades das vivendas ou nas
propias fincas. De ser así só teñen que
poñerse en contacto co 112.

Buxainas vive o presente, mira ao
pasado e traballa para o futuro

É

dicir
Buxainas e o
corazón repenica cun
sentimento cálido por
aquelo que é cercano
e querido. Pero esta
primeira
impresión
aínda medra máis
cando se coñece polo
miúdo a historia dunha agrupación
representativa de Cedeira pero con
presenza en outros moitos lugares da
contorna e mesmo de España. Esta
proximidade ven descubrir que o éxito
non é froito da casualidade senón
dunha maneira de apostar polo futuro
tendo en conta o pasado e vivindo moi
intesamente o presente.
María Pernas Díaz, presidenta da
entidade, sintetiza moi ben o que
ven sendo Buxainas. “É esforzo,
traballo, colaboración, compañerismo
e o interés dunha morea de xente
por manter e conservar para futuras
xeracións o canto, a música e mesmo o
traxe tradicional de Galicia”.
E moito se teñen que torcer as cousas
para que o futuro non estea garantido,
a decir do número actual de alumnos e
do respaldo popular que a asociación
obtén con cada paso que dá.
A día de hoxe, a Asociación Cultural
Buxainas reúne a máis de 124 persoas
-sen contar os oitos directivos e
seis docentes- de moi diferentes
idades que aprenden, interpretan
e difunden -xa sexa a través do
canto ou da interpretación de
instrumentos tradicionais- a música
popular, aquela que cantaban as
mulleres cando ían ao río lavar ou a
relacionada coa emigración e tamén
coas celebracións.

As escolas de Buxainas acollen a nenos
de tres anos en diante. “Miudiños”,
“Zagalexo”, “Gaías” e “Honreiras” son
os nomes de algunhas delas, e ben
fermosos que son. Pero a entidade
tamén fai uso da experiencia. Algúns
dos seus membros xa están na
terceira idade, como é o caso de varios
intérpretes da Banda de Gaitas, unha
das súas últimas iniciativas.

A entidade ten
grupos de baile e
música de todas as
idades
Dentro do calendario anual fanse
dous festivais -un no verán e outro no
inverno-, e alomenos 15 actuacións,
ademais dun intercambio con
outras agrupacións. Hai poucos días
marchaban da vilas os compoñentes
do grupo Des Bron, de Ciudadela
(Menorca).
A asistencia aos festivais é gratuíta,
como tamén o son moitas das
actuacións que os grupos fan ao longo
do ano.

A vía de financiación vén pola cota
dos socios -20 euros ao ano-, as clases
e moitas iniciativas populares que se
realizan e nas que se implica a maioría
do pobo cedeirés, xa sexa poñendo
publicidade nos carteis ou mercando
rifas para os sorteos. O Concello tamén
contribúe economicamente.
E esa simpatía e recoñecemento que
esperta a entidade tamén se traduce
nunha masiva asistencia a todo o que
sae da súa factoría, un fenómeno que
se puxo de manifesto en 2015 con
motivo da representación da obra
“Aires de la Habana” e que se volverá
repetir coa que se estrerá no 2017.
Trátase da historia dunha muller da
posguerra... e xa non se pode dicir
nada máis. En ambos os dous casos
son actuacións nas que a narración se
contextualiza con actuacións en vivo a
cargo dos mesmos músicos e bailarins
que fan de actores.
E que mellor forma de explicar e
implicarse no coñecemento da historia
que formando parte dela, aínda que
sexa por unhas horas. Buxainas así o
fai e os resultados están aí.
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